
 
 

  [ اختاري اإلجابة الصحيحة :1       

1 
 مرحلة تحضيرية للعمل وخطوة ممنهجة ومنظمة لتحديد المهام واألعمال ومواعيد القيام بها وكيفية إنجازها يطلق عليها بـ  

  الطموح  )د( التطوير  )جـ(  اإلنجاز )ب(   التخطيط )أ(

2 
 يساعدنا التخطيط على تحقيق عدد من األهداف منها :

 النجاح والتفوق  )ب( )أ(هدر الوقت  

 

 ضعف الشخصية )د(  ضياع الصحة )جـ( 

3 
 فوائد تنظيم الوقت :  

 تصميم جدول األعمال )د( حصر األعمال اليومية  )جـ( تنظيم المكان وتهيئته  )ب( الحد من التوتر والقلق  )أ(

4 
 ترتبط كيفية تنظيم الوقت بعدة خطوات أهمها :

 ترتيب األعمال )د( تسويف األعمال )جـ(  هدر الوقت  )ب( اختيار األسلوب  )أ(

5 
 تبادل الحديث بين طرفين أو أكثر في قضية محددة يطلق عليه بـ :

 الخصومة )د(  الحوار  )جـ(  الجدل  )ب(  التعصب  )أ(

6 
 يعد الحوار من أهم وسائل االتصال ألنه يؤدي إلى فوائد منها : 

 فهم اآلراء األخرى  )د(  معرفة األشياء القديمة    )جـ( إظهار الجانب المظلم  )ب(  غلق قنوات التواصل )أ(

7 

 للحوار أسس تساعد على نجاحه منها : 

  االستمتاع بالوقت  )د( عدم تحديد هدف الحوار  )جـ(  الخالف بين المتحاورين  )ب(  تحديد واضح للموضوع )أ( 

8  
 ينبغي أن تتوافر في أثنائه ومن أبرزها:للحوار آداب 

 الخيانة )د(  الغدر  )جـ( الصدق  )ب(  الكذب )أ( 

9 
 أنشئ مركز الملك عبد العزيز للحوار  الوطني عام : 

 هـ 1426)د(  هـ 1425 )جـ( هـ 1424)ب( هـ 1423)أ(

10 
 خالل المؤسسة المختصة يطلق عليه بـ :الحوار الذي يجرى بين أبناء الوطن لمناقشة القضايا التي تفيد الوطن من 

 الوطني  )د(  التربوي  )جـ(  التلقائي  )ب(  الرياضي  )أ(

 

     

 المملكة العربية السعودية 

 وزارة التعليم  

اإلدارة العامة للتربية والتعليم 
 بمحافظة جدة 

 البيان النموذجية 

   الفترة األولى  – الثانيالفصل الدراسي 

 هـ   1443  الدراسي لعاما

 

 رباب هوساوي  المعلمة 

 المتوسط  المرحلة 

 األول متوسط     الصف

 الدراسات االجتماعية  المادة

 الثالثة والرابعة   الوحدة    بنك األسئلة لمادة :الدراسات االجتماعية والوطنية 

 2من  1

 



 
 

                      

 ضعي عالمة )صح ( نهاية العبارة الصحيحة وعالمة )خطأ ( نهاية العبارة الخاطئة فيما يلي :  [ 3            

 )                  (  النجاح .يؤدي التخطيط إلى  -1

 )                  ( .   من فوائد تنظيم الوقت حصر األعمال اليومية  -2

 )                 (. يقصد بالحوار هو تبادل الحديث بين طرفين أو أكثر في قضية محددة -3

 (          )        تتكون أركان الحوار من عنصرين هما طرفا الحوار وموضوع الحوار . -4

 _________________________________________________ 

 [ قارني بين الحوار التربوي والحوار التلقائي : 4

 الحوار التلقائي  الحوار التربوي 

  

 

 

 [ أرسمي خارطة مفاهيم 5

 األسس التي تساعد على نجاح الحوار :  

 

 

     

 

 

 

 أهداف الحوار الوطني .[ عددي 6
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*----------------------------------------------------------------- 

     

 

 2من  2

 أسس نجاح الحوار  



 
 

 ا[ اختاري اإلجابة الصحيحة :       

  

 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم 

اإلدارة العامة للتربية والتعليم 
 حافظة جدةمب

  البيان النموذجية

 الثانية  الفترة  –الفصل الدراسي الثاني 

 هـ  1443  يالدراس لعاما

 رباب هوساوي  المعلمة

 المتوسط  المرحلة

 األول             الصف

 الدراسات االجتماعية  المادة

 الخامسة  الوحدة   بنك األسئلة لمادة :الدراسات االجتماعية 

1 
 شبه جزيرة العرب تقع في قارة آسيا في الجزء.

 )د(الشرقي الغربي  )جـ(الجنوبي الغربي  )ب(الجنوبي الشمالي  )أ(الشمالي الشرقي 

2 
 لقد تعددت الديانات في شبه جزيرة العرب قبل بعثة نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم ومن ذلك .

 )د(البهائية والشيخية  )جـ(البوذية والمجوسية )ب(الليبرالية والعلمانية  )أ(اليهودية والنصرانية

3 
 المعتقدات الباطلة التي انتشرت في شبه جزيرة العرب قبل اإلسالم .

 )د(عبادة الطبيعة  )جـ(األجرام السماوية  )ب(عبادة األصنام )أ(السحر والكهانة

4 
 وجدت عند العرب قبل اإلسالم بعض الممارسات والعادات السيئة . 

 )د(حماية الجار والمروءة )جـ(الشجاعة والكرم  )ب(العصبية القبلية  )أ(الوفاة بالعهد 

5  
 شارك نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم مجتمعه في أعمالهم ومنها .

 )د(الحدادة  )جـ(التجارة  )ب(الصناعة  )أ(الزراعة 

6 
 حراء.حال النبي محمد صلى هللا عليه وسلم عند نزول الوحي عليه وهو في غار 

 )د(قام وتدثر )جـ(قال زملوني  )ب(أغشي عليه  )أ(خاف وارتجف 

7 
 تولى أبو طالب كفالة النبي صلى هللا عليه وسلُم ذلك .

 )د(بوصية من جده  )جـ(ألنه من بقية األسرة  )ب(حزن على حاله  )أ(ألنه ابن اخته 

8 
 جهر النبي محمد صلى هللا عليه وسلم بالدعوة في المرحلة الجهرية . 

 )د(لزيادة اليهود )جـ(قرار من النبي )ب(استجابة ألمر هللا  )أ(لالستعداد للحرب

9 
 بين الرسول صلى هللا عليه وسلم صدق دعوته وحقائق اإلسالم فكان موقف قريش إعالن النبي صلى هللا عليه وسلم الدعوة .

 )د(شاركوه في الدعوة )جـ(سايروه بصورة خاصة  ) ب (رفضوها وحاربوه  )أ(لم يبالوا بدعوته 

10 
 ذهاب السيدة خديجة رضي هللا عنها بالنبي صلى هللا عليه وسلم إلى ابن عمها ورقة بن نوفل .

)ب( لالستهزاء بالنبي عليه  )أ(لكسب ثقة اآلخرين 

 السالم

)جـ( لحفظ حقوق النبي عليه 

 السالم 

)د(ليفسر لها ماحدث للنبي 

 عليه السالم 
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11 
 أسواق العرب قبل اإلسالم  

 الفيصلية والعرب ))د )جـ(المدينة والحجاز )ب(الوطن وذي المجنة   عكاظ وذي المجاز))أ

12 
 اهتمام أهل مكة بالتجارة وذلك بسبب .  

)ب(لوقوعها على طريق  )أ( ترابط األسر المنتجة  

 القوافل  

)د(لوفرة األرزاق رغم  )جـ(لندرة المياه في مكة  

 كونها نادرة  

13 
 أسهم النبي محمد صلى هللا عليه وسلم في حل بعض مشكالت مجتمعه ومن ذلك :

 )د(ترميم األصنام   )جـ( بناء الكعبة  )ب(بناء المسجد األقصى   )أ(حفر بئر زمزم 

14 

 سبب فتح مكة لــــ. 

شبه   )أ(خصوبة  منطقة

 الجزيرة العربية

)ب(أنها قاعدة يهودية منيعة  

 الحصون 

)جـ( أن قبيلة خزاعة 

 استنجدت بالنبي 

)د(لتحقيق رؤيا نبينا عليه 

 السالم 

15 
 نظم النبي صلى هللا عليه وسلم عالقته مع يهود المدينة المنورة فعقد معهم معاهدة باسم وثيقة المدينة تقوم على : 

)أ(تجنب التآمر على 

 المسلمين  

)جـ( جواز االستفادة من  )ب(التزام أوامر هللا تعالى

 اإلمكانيات 

)د(المواساة لتقوية أواصر 

 المودة 

16 

 من فوائد الهجرتين :

 )ب( سلك طرقاً غير الطريق  )أ(العيش في أمن وسالم 

 المعهود 

 )د( الوالء لإلسالم ال للقبيلة  )جـ( ممارسة اليهود لعباداتهم 

17 
 نتائج فتح مكة 

المسلمون دخولهم  )أ (تأجيل

 مكة المكرمة  

)ب(مبايعة المسلمون النبي  

 عليه السالم تحت الشجرة 

)جـ(تجهيز جيش لمقاتلة 

 اليهود 

)د(تمهيد الطريق لتوحيد 

 شبه جزيرة العرب 

18 
 نجح في التفريق بين قريش وحلفائها في غزوة الخندق .

)أ(نعيم بن مسعود رضي هللا 

 عنه

)ب(سلمان الفارسي رضي هللا 

 عنه 

)جـ(الحباب بن المنذر رضي 

 هللا عنه  

)د(عمر بن الخطاب رضي 

 هللا عنه  

19 
 أول عمل قام به نبينا في مكة بعد الفتح 

)أ(التوجه لمحاربة قبائل 

 الجزيرة العربية  

)جـ(المؤاخاة بين المهاجرين  )ب(تحطيم األصنام 

 واألنصار 

 )د(عقد هدنة مع اليهود 

20 
 يدل موقف نبينا مع قريش عند فتح مكة على خلق .

 )د(الصدق  )جـ(األمانة   )ب(العفو  )أ(الزهد 

 5من  2



 
 

 

 

 الفراغات التالية : يأكمل[ 2

 -----------و -----------------األديان السماوية المنتشرة في شبه جزيرة العرب قبل اإلسالم هي  -1

 --------------------------و-

 ------------------------------من قارة   ----------------------تقع شبه جزيرة العرب في   -2

 --------------------- للميالد المسمى بعام571األول عامولد نبينا صلى هللا عليه وسلم في شهر ربيع -3

 في بادية بني سعد . -------------------------- وقد أرضعته

 ------------------------------ل البعثة في غار تعبد نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم قب-4

 ------------------------------يلتقي نسب نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم بأمه عند  – 5

 -------------------------------------------------برع العرب في الشعر ومن أهم موروثات الشعر   -6

 التي أشتهر بها عرب شبه الجزيرة العربية .

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

21 
 رأى نبينا صلى هللا عليه وسلم أن ينظم عالقاته مع غير المسلمين في المدينة فعقد معاهدة مع اليهود أبرزها .

)د( المشاركة في وحدة  )جـ(التعاون في بناء المسجد )ب(العيش بسالم وأمن  )أ(الترابط مع فئات المجتمع

 البالد

22 
 غزوة بدر أول غزوة في اإلسالم وكانت فاصلة بين الحق والباطل ومن أهم أسباب قيام الغزوة .

 )د(محاربة الرسول لليهود  )جـ(سلب أموال قريش  )ب(اعادة األمول للمهاجرين  )أ(انتقاما من قريش 

23 
 عند وصول النبي إلى المدينة ابتداء ببناء المسجد لـ.

 )د(يقام فيها شعائر دينية )جـ(يقيم فيها نساء النبي  )ب(يمكث فيه المهاجرون )أ(يستقر المسلمون بالمدينة 

24  
 من األسباب الرئيسية في هزيمة المسلمين في غزوة أحد 

)جـ(اشتداد الحصار على  )ب(خوف المسلمين من قريش  )أ(قلة عدد المسلمين 

 المسلمين

الرماة ألوامر  مخالفة )د(

  الرسول صلى هللا عليه

 وسلم

 5من  3



 
 

 

 : )يكتفى بذكر مثالين فقط(مثلي لما يأتي : [  3

 المثال            المطلوب                    

  الديانات السماوية

  الديانات الوضعية 

  أسواق العرب قبل اإلسالم  

  الحرف التي عمل بها نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم 

  أخالق حسنة عند العرب قبل اإلسالم 

  أساليب قريش في مواجهة الدعوة 

  مرضعات الرسول صلى هللا عليه وسلم 

  في شبه جزيرة العرب قبل اإلسالم معتقدات باطلة 

 

 المترتبة على مايأتي :  جما النتائ[  4

 إرضاع حليمة لنبينا محمد صلى هللا عليه وسلم .-1

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 تكذيب معظم أهل مكة للدعوة .-2

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 دخول نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم المسجد أثناء إعادة بناء الكعبة . -3

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5من  4



 
 

 

 وفقاً للمطلوب منك : مما يلي  قارني بين كالً  [  5

 

   .من حيث الموقع الحضر والبدو في شبه جزيرة العرب قبل اإلسالم -1

 الموقع                    

  الحضر

  البدو 

 

 من حيث المفهوم .الغزوة والسرية -2

   السرية                   الغزوة                  

  

 

 فسري لما يلي : [  6

 رضاعة النبي صلى هللا عليه وسلم في بادية بني سعد. -1

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 عمال الجاهلية .رفض النبي صلى هللا عليه وسلم أل -2

------------------------------------------------------------------------------- 

 المرحلة. جهر النبي صلى هللا عليه وسلم بالدعوة الجهرية في هذه  -3

----------------------------------------------------------------------------------- 

 هللا عليه وسلم .كفالة أبي طالب لنبينا محمد صلى  -4

---------------------------------------------------------------------------------- 

 .بحث نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم عن مكان آمن لنشر الدعوة -5

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 .ة خديجة رضي هللا عنها بالنبي صلى هللا عليه وسلم إلى ابن عمها ورقة بن نوفل ذهاب السيد -6

 --------------------------------------------------------------------------   

 5من  5


